
INFORMACE – volby do Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem 

 

Vážení spoluobčané,  

pravděpodobně již valná většina z vás obdržela své hlasovací lístky do poštovní schránky. Tyto volby 

jsou specifické a je možné hlasovací lístek označit různými způsoby. Rádi bychom Vám touto cestou 

připomněli, jak můžete využít svého hlasovacího práva, správně označit hlasovací lístek a dát tak své 

hlasy Vámi zvoleným kandidátům. 

 

Počet volených členů zastupitelstva obce:  15 

 

Počet volebních subjektů (stran):  2 

 

Možnosti označení hlasovacího lístku: 

• Označení křížkem pouze jedné ze dvou volebních stran (v rámečku u názvu strany) 

Pokud takto označíte hlasovací lístek, obdrží každý z 15 kandidátů této strany 1 hlas 

 

• Označení křížkem maximálně 15 kandidátů napříč všemi stranami (v rámečku u jména vámi 

zvoleného kandidáta – nikoli strany) 

Pokud takto označíte hlasovací lístek, obdrží každý křížkem označený kandidát 1 hlas. Pokud 

označíte méně než 15 kandidátů (např. 5) je hlasovací lístek platný. Nevyužité hlasy (v tomto 

případě 10) nebudou přiřazeny žádnému kandidátovi ani straně.  

Pokud označíte více než 15 kandidátů, stává se hlasovací lístek neplatným. 

 

• Označení křížkem vámi zvolených kandidátů napříč všemi stranami (v rámečku u jména vámi 

zvoleného kandidáta) a jedné ze dvou stran (v rámečku u názvu strany) 

Pokud takto označíte hlasovací lístek, obdrží přednostní hlasy každý křížkem označený kandidát a 

zbylé hlasy do počtu 15 vámi zvolená strana.  

Příklad: 

Křížkem označíte 7 kandidátů napříč všemi volebními stranami a jednu volební stranu. Nejprve 

bude přidělen každému křížkem označenému kandidátovi 1 hlas (v tomto případě 7 hlasů) a 

zvolené straně potom zbylých 8 hlasů (dopočet do celkového počtu 15 hlasů). Ty obdrží kandidáti 

zvolené strany s pořadovým číslem 1 až 8.  

Pokud označíte křížkem jednu volební stranu a zároveň označíte křížkem některé z kandidátů této 

strany, nebudou brány tyto přednostní hlasy v potaz a hlasy obdrží všech 15 kandidátů. 

 

Hlasovací lístek pro volbu do zastupitelstva obce má šedou barvu. Hlasovací lístek označený jedním 

z výše uvedených způsobů poté vložíte do úřední obálky šedé barvy, kterou vám vydá okrsková 

volební komise, a následně vhodíte do volební hlasovací urny. 

 

Současně s volbami do zastupitelstva obce se konají také volby do Senátu Parlamentu ČR. Hlasovací 

lístky se jmény jednotlivých kandidátů (7 kandidátů) mají žlutou barvu. Vámi vybraný jeden 

hlasovací lístek vložíte do žluté úřední obálky, kterou vám rovněž vydá okrsková volební komise, a 

následně vhodíte do stejné volební hlasovací urny, do které jste vhodili úřední obálku s hlasovacím 

lístkem pro volby do zastupitelstva obce.  

 

Volební místnosti: 

Okrsek č. 1: se nachází v budově obecního úřadu v Kostomlatech nad Labem. Do tohoto okrsku 

spadají voliči s trvalým pobytem v Kostomlatech nad Labem v ul. 9. května, Hájovna, Hronětická, K 

Nádraží, K Přejezdu, Na Bahnech, Nádražní, Na Lacinově louce, Na Závisti, Podle Dráhy, Požární, U 

Křížku, U Staré školy, V Glančici, V Uličkách a v obci Rozkoš. 



 

Okrsek č. 2: se nachází v budově hasičské zbrojnice v Hroněticích. Do tohoto okrsku spadají voliči 

s trvalým pobytem v Hroněticích, Lánech a Vápensku. 

 

Okrsek č. 3: se nachází v budově Základní školy Kostomlaty nad Labem, Školní 402 (vstupní prostor 

haly BIOS z ulice Průběžná). Do tohoto okrsku spadají voliči s trvalým pobytem v Kostomlatech nad 

Labem v ul. Doubravská, Hradištská, Jižní, K Cihelně, Ke Strouze, Kolmá, Krátká, Na Hrabovce, Na 

Křenovce, Na Ladech, Na Obci, Na Zdymadle, Nymburská, Pod Berankou, Pod Remízem, Pod 

Sokolovnou, Příčná, Průběžná, Severní, Slepá, Spojovací, Školní, U Sadu, Východní, V Zahradách, 

Zahradní, Západní. 

 

Možnost hlasování do přenosné volební schránky 

Občané, kteří ze závažných, zejména zdravotních, důvodů nemohou přijít do volební místnosti a 

chtějí hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky, mohou tento požadavek nahlásit: 

• přede dnem zahájení voleb do 21. září 2022 na OÚ Kostomlaty nad Labem na telefon: 325 

538 611 nebo 734 202 166, nebo zaslat požadavek na mail: podatelna @ kostomlaty-obec.cz  

•  Ve dnech konání voleb tj. 23. a 24. září 2022 mohou občané spadající do: 

o okrsku č. 1 nahlásit svůj požadavek na telefon 325 538 611  

o okrsku č. 2 nahlásit svůj požadavek na telefon 734 202 166 

o okrsku č. 3 nahlásit svůj požadavek na telefon 737 878 442 

 

 

V případě nejasností nebo jakýchkoliv dotazů k volbám se obraťte na členy okrskové volební komise, 

kteří jsou připraveni Vám pomoci. 

 

Za členy okrskových volebních komisí 

Zapisovatelky  OVK  

 


